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"Identitats en Trànsit en Focus" és una formació
teòrico-pràctica inclosa dins el Mòdul 3 (Prejudicis i
estereotips) del projecte "Identitats en Trànsit"
impulsat per La Xixa Teatre amb el suport de
lꞋAjuntament de Barcelona. 

"Identitats en Trànsit" és un projecte dꞋEducació per
al Desenvolupament que pretén qüestionar els
sistemes de creences al voltant del Dret a Migrar,
els Gèneres Dissidents i els Prejudicis i Estereotips. 

Quantes vegades els nostres propis prejudicis i
estereotips ens dificulten les relacions personals i /o
professionals? Hi ha moments en què et trobes
sense eines per tractar temes relacionats amb la
diversitat cultural, amb la interseccionalitat en els
diferents grups en què et toca participar o facilitar? 

Et proposem participar en aquesta formació on
compartirem els principis del Mètode de lꞋIncident
Crític, bases del Treball de Processos i facilitarem
exercicis del "Arco Iris del Deseo" del Teatre de
lꞋOprimit.

Arco Iris del Deseo (A. Boal) , Treball de Processos
(A. Midell) i Mètode dels Incidents Crítics (M.Cohen-
Emerique)

Seminari Gratuït
Online 

Formació Treball de Processos
4, 11, 18, 25 febrer 2021
18 a 20:30h

inscripcions a 
 laxixateatre.org/identitatsentransit

Sessió 1
Anàlisi de la identitat com a constructe fix i flexible.
El mètode dels Incidents Crítics de Margalit Cohen-
Emerique com a eina dꞌanàlisi.

Sessió 2:
Identitat. Realitat consensuada i el món dels
somnis. Els 3 nivells de realitat.
"LꞋArco Iris del Deseo" com a eina dꞌanàlisi
Osmosi-Metaxis-Inducció Analògica

Sessió 3
Tècniques prospectives i introspectives de "LꞋArco
Iris del Deseo".
Les tècniques dꞌextraversió.

Sessió 4
Tècniques de "LꞋArco Iris del Deseo" com a
experiència de Democràcia Profunda.
Conclusions.

Professionals que treballen amb grups
vulnerables
Activistes socials i de diferents procedències
Educadores, treballadores socials
Artistes
Tota persona amb interès dꞌobrir mirada entorn
els estereotips i prejudicis

+ informació a
 laxixateatre.org/identitatsentransit
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Meritxell Martinez Bellafont
Facilitadora en Psicologia Orientada a Processos, experta en processos de
desenvolupament comunitari i participatius, en Teatre de lꞋOprimit i en Teatre
Fòrum Intercultural. Llicenciada en Educació Social i en Economia. Co-
directora i Cofundadora de lꞋAssociació La Xixa, on treballa com a facilitadora
dꞌacompanyaments individuals, facilitadora de grups, formadora, Curinga.
També realitza tasques de direcció i coordinació per a més de 25 projectes
locals, nacionals i internacionals. Pertany a la xarxa del Col·lectiu I+ i és
cofundadora de lꞋEscola de Teatre de les Oprimides de Barcelona.

I m p a r t i t  p e r

Adrián Crescini
Activista social i expert en desenvolupar i facilitar processos a partir de les
Metodologies del Teatre de lꞋOprimit dꞋAugusto Boal i el Treball de Processos
dꞋArnold Mindell, així com altres eines afins. Coordina i desenvolupa projectes
col·lectius i individuals en diverses àrees per a lꞌempoderament ciutadà. Està
en constant investigació i curiositat sobre la construcció de comunitat, la
convivència en la diversitat, les relacions interseccionals, el qüestionament
dels eixos de poder... Va estudiar Teatre, Educació i Psicologia Social al seu
país dꞌorigen, Argentina. Fa 18 anys que viu a Barcelona. És cofundador i
codirector de lꞋAssociació La Xixa, i de lꞋEscola de Teatre de les Oprimides de
Barcelona i manté llaços permanents amb grups i xarxes afins al seu quefer a
l'Àfrica i Llatinoamèrica. És membre actiu del Col·lectiu I+.

Vera Varhegyi
Especialista en idear i desenvolupar projectes al voltant de la Interculturalitat i
la Mediació artística. Nascuda a Hongria, és una viatgera incansable.
Actualment desenvolupa la seva tasca a París. És fundadora i co-directora
dꞋElan Intercultural, una organització francesa té com a objectiu desenvolupar
projectes socials i educatius a nivell internacional al voltant de la
interculturalitat. S'ha format amb Margalit Cohen-Emerique i és especialista
en lꞌaplicació del Mètode dels Incidents Crítics. Parla diverses llengües, entre
elles hongarès, castellà francès i anglès.
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